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ประกาศโครงการพิเศษระดับบัณฑิตศึกษา 

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร> 
เรื่อง รับสมัครบุคคลเข0าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (ปริญญาเอก) ประจำภาคต0น ปDการศึกษา 2566 

________________________________________ 

 

 ด$วยโครงการพิเศษระดับบัณฑิตศึกษา คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร? 
วิทยาเขตศรีราชา กำหนดเปFดรับสมัครบุคคลเพื่อเข$าศึกษาตKอระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎี
บัณฑิต สาขาวิชาการบริหารและพัฒนาอุตสาหกรรม ประจำภาคต$น ปRการศึกษา 2566 จึงขอประกาศให$
ทราบรายละเอยีดของการรับสมัคร ดังตKอไปนี ้

1. คุณสมบัติของผู0สมัคร 

   แบบ 1.1 และ แบบ 2.1 

    1)  สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทหรือเทียบเทKา 
    2)  มผีลสอบภาษาอังกฤษเพื่อการสมัครเข$าเรียนปริญญาเอกตามเกณฑ?ของบัณฑิตวิทยาลัย 
ดูประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร?ได$ที ่ 
https://www.grad.ku.ac.th/download/englishtestaccept2560/?wpdmdl=33208 
หรือผKอนผันการสKงผลสอบภาษาอังกฤษหลังเปFดภาคการศึกษา โดยศึกษารายละเอียดตามประกาศบัณฑิต
วิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร? ได$ที ่
https://www.grad.ku.ac.th/download/conditions-submitting-english-results/?wpdmdl=85122 
    3)  ตามข$อบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร? วKาด$วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของบัณฑิตวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร? 
 

    แบบ 1.2 และแบบ 2.2 

    1) สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเทKาที่มีผลการเรียนดมีาก 
    2) มผีลสอบภาษาอังกฤษเพื่อการสมัครเข$าเรียนปริญญาเอกตามเกณฑ?ของบัณฑิตวิทยาลัย 
ดูประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร?ได$ที ่
https://www.grad.ku.ac.th/download/englishtestaccept2560/?wpdmdl=33208 
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หรือผKอนผันการสKงผลสอบภาษาอังกฤษหลังเปFดภาคการศึกษา โดยศึกษารายละเอียดตามประกาศบัณฑิต
วิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร? ได$ที่ https://www.grad.ku.ac.th/download/conditions-
submitting-english-results/?wpdmdl=85122 
    3) ตามข$อบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร? วKาด$วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของบัณฑิตวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร? 
 

2. การรับสมัครและหลักฐานการสมัคร 

   2.1  วิธีการสมัคร 

         สมัคร online : ผู$สมัครเข$ากรอกข$อมูลการสมัครและยืนยันการสมัครได$ที่ 
https://mis.grad.ku.ac.th/application/640002/1/003/1/2566/01/1 
         รายละเอียดวิธีการสมัครสามารถดูได$ทีเ่อกสารแนบท$ายประกาศ ที่ https://grad.ms.src.ku.ac.th/ 
   2.2  เอกสารประกอบการสมัคร (ผู$สมัครเตรียมเอกสารให$พร$อมทุกรายการกKอนเข$ากรอกใบสมัคร) 

         1. ใบสมัคร พร$อมรูปถKาย ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 1 รูป 

  2. สำเนาปริญญาบัตร หรือ ใบรับรองวุฒิการศึกษาทุกระดับปริญญา 

         3. สำเนาใบแสดงผลการศึกษา (Transcript) ทุกระดับปริญญา ฉบับสภามหาวิทยาลัยอนุมัต ิ

         4. สำเนาบัตรประชาชน พร$อมลงนามรับรองสำเนาถูกต$อง 

         5. สำเนาทะเบียนบ$าน พร$อมลงนามรับรองสำเนาถูกต$อง 

         6. หนังสือรับรองคุณสมบัติ จำนวน 3 ฉบับ (ผู$รับรองทั้ง 3 ทKานต$องไมKใชKญาติ) 

         7. หนังสือรับรองประสบการณ?ทำงาน (ใช$แบบฟอร?มของที่ทำงานได$) 

         8. เอกสารระบุวัตถุประสงค?การศึกษา 

         9. ผลภาษาอังกฤษเพื่อการสมัครเข$าเรียนปริญญาเอกตามเกณฑ?ของบัณฑิตวิทยาลัย หรือเอกสารขอ
ผKอนผันการสKงผลสอบภาษาอังกฤษ 

         10. หลักฐานการชำระคKาธรรมเนียมการสมัคร 

         11. เอกสารหลักฐานอื่นๆ (ถ$ามี) เชKน ใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล พร$อมลงนามรับรองสำเนาถูกต$อง 

*** ผู0สมัครสามารถพิมพ[ใบแจ0งชำระเงินค^าธรรมเนียมการสมัคร และดาวน[โหลดแบบฟอร[มเอกสารลำดับ
ที่ 6-8 ได0ที่   https://grad.ms.src.ku.ac.th/ 

   2.3  ค^าธรรมเนียมการสมัคร 

         การชำระคKาธรรมเนียมการสมัคร จำนวน 600 บาท (หกร0อยบาทถ0วน) ไมKรวมคKาธรรมเนียมธนาคาร 
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   2.4  กำหนดการรับสมัคร 
 

ขั้นตอน 
วัน เวลา สถานที่สอบ 

ภาคต4น (รอบที่ 1) ภาคต4น (รอบที่ 2) ภาคปลาย 
1. รับสมัคร 17 ตุลาคม 2565 – 27 

มกราคม 2566 
27 มกราคม – 21 เมษายน 

2566 
- ไม:เป<ด - 

2. ตัดรอบพิจารณาคัดเลือก 
   (เฉพาะผูIที่ชำระเงินค:าสมัครแลIว) 

27 มกราคม 2566 21 เมษายน 2566 - 

3. ประกาศรายชื่อผูIมีสิทธิ์สอบสัมภาษณX 16 กุมภาพันธX 2566 11 พฤษภาคม 2566 - 
4. สอบสัมภาษณX 5 มีนาคม 2566 21 พฤษภาคม 2566 - 
5. ประกาศรายชื่อผูIมีสิทธิ์เขIาศึกษา 23 มีนาคม 2566 7 มิถุนายน 2566 - 
6. รายงานตัวเขIาศึกษาและชำระ 
   ค:าธรรมเนียมการศึกษา 

23 มีนาคม – 2 เมษายน 2566 
7 – 18 มิถุนายน 2566 - 

7. เป<ดภาคการศึกษา ......... มิถุนายน 2566 
(กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงไดI) 

- 

 

   2.5  ผู$สมัครจะต$องดำเนินการสมัคร ชำระคKาธรรมเนียมการสมัคร และอัพโหลดเอกสารประกอบการสมัคร
ทุกรายการ ให0เสร็จสิ้นภายในวันที่กำหนด หากไมKเปÑนไปตามเงื่อนไข ทางโครงการฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการ
พิจารณาตามความเหมาะสม และผลการพิจารณาให$ถือเปÑนที่สิ้นสุด 
 

3.  วิธีการคัดเลือก 

          โครงการฯ คัดเลือกผู$มีคุณสมบัติเข$าศึกษาจากการ สอบสัมภาษณ[ โดยพิจารณาจากประวัติการศึกษา 
ประสบการณ?ทำงาน บุคลิกภาพ ทัศนคติ ประโยชน?ที่พึงได$จากการศึกษา ความพร$อมในการศึกษา ความ
เปÑนไปได$ในการสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตร เปÑนต$น โดยการคัดเลือกอยูKในดุลยพินิจของคณะกรรมการสอบ
คัดเลือก และผลการพิจารณาตัดสินของคณะกรรมการถือเปÑนที่สิ้นสุด 
 

4.  การประกาศผลการคัดเลือก 

          โครงการฯ จะประกาศรายชื่อผู$มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ? และผู$มีสิทธิ์เข$าศึกษา ทางอินเตอร?เน็ต           
ที ่  https://grad.ms.src.ku.ac.th/  หรือ  https://www.ms.src.ku.ac.th/ 
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เอกสารแนบท+ายประกาศ 

วิธีการสมัครเข+ารับการคัดเลือก 
 

สมัคร online : กรอกข$อมูลการสมัครและยืนยันการสมัครได$ที่  

https://mis.grad.ku.ac.th/application/640002/1/003/1/2566/01/1 

โดยผู0สมัครสามารถเข0าสู^ช^องทางการสมัครได0ที ่https://grad.ms.src.ku.ac.th/ 

*** ผู0สมัครสามารถพิมพ[ใบแจ0งชำระเงินค^าธรรมเนียมการสมัคร และดาวน[โหลดแบบฟอร[มเอกสารลำดับ
ที่ 6-8 ได0ที่   https://grad.ms.src.ku.ac.th/ 
 

ขั้นตอนการดำเนินการ 
1. จัดเตรียมเอกสารประกอบการสมัคร ซึ่งประกอบด$วยเอกสารดังตKอไปนี้ให$พร$อมกKอนเข$ากรอกข$อมูล

การสมัครในระบบ 
 * สำเนาปริญญาบัตร หรือ ใบรับรองวุฒิการศึกษาทุกระดับปริญญา 
          * สำเนาใบแสดงผลการศึกษา (Transcript) ทุกระดับปริญญา ฉบับสภามหาวิทยาลัยอนุมัต ิ
          * สำเนาบัตรประชาชน พร$อมลงนามรับรองสำเนาถูกต$อง 
          * สำเนาทะเบียนบ$าน พร$อมลงนามรับรองสำเนาถูกต$อง 
          * หนังสือรับรองคุณสมบัติ จำนวน 3 ฉบับ (ผู$รับรองทั้ง 3 ทKานต$องไมKใชKญาติ) 
          * หนังสือรับรองประสบการณ?ทำงาน (ใช$แบบฟอร?มของที่ทำงานได$) 
          * เอกสารระบุวัตถุประสงค?การศึกษา 
          * ผลภาษาอังกฤษเพื่อการสมัครเข$าเรียนปริญญาเอกตามเกณฑ?ของบัณฑิตวิทยาลัย หรือ
เอกสารขอผKอนผันการสKงผลสอบภาษาอังกฤษ 
          * หลักฐานการชำระคKาธรรมเนียมการสมัคร 

                     * เอกสารหลักฐานอื่นๆ (ถ$ามี) เชKน ใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล พร$อมลงนามสำเนาถูกต$อง 
 

2. พิมพ[ใบแจ0งชำระเงินค^าธรรมเนียมการสมัคร 600 บาท และให$อัพโหลดหลักฐานการชำระเงินขึ้น
ระบบรับสมัครพร$อมกับเอกสารการสมัครทั้งหมด  
*** ผู0สมัครสามารถพิมพ[ใบแจ0งชำระเงินค^าธรรมเนียมการสมัครได0ที่ 
https://reg.src.ku.ac.th/vendor_pay/form/  โดยระบรุะดับการศึกษาและสาขาที่สมัครให$
ถูกต$อง  
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3. กรอกข0อมูลการสมัครให0ครบถ0วน 
*** ผู$สมัครภาคพิเศษให$ข$ามขั้นตอนการกรอกข$อมูลการชำระเงินคKาธรรมเนียมการสมัคร แตKให$    
อัพโหลดหลักฐานการชำระเงินพร$อมกับเอกสารประกอบการสมัครทั้งหมด 
*** การระบุที่อยูKขอให$ผู$สมัครระบุที่อยูKปùจจุบันเพื่อสามารถจัดสKงเอกสารทางไปรษณีย?ได$ 
*** พร$อมอัพโหลดรูปถKาย (รูปถKายขอให$เปÑนรูปถKายหน$าตรง ขนาด 1 นิ้ว ชุดการแตKงกายสุภาพ 
*** ห0ามสวมเสื้อยืดหรือเสื้อโปโล ผู0ชายสวมเสื้อสีสุภาพ ผูกเน็คไท ผู0หญิงสวมเสื้อสีสุภาพ 
 

4. อัพโหลดเอกสารประกอบการสมัคร ซึ่งประกอบด$วยเอกสารดังตKอไปนี ้
 1. ใบสมัคร พร$อมรูปถKาย ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 1 รูป 

 2. สำเนาปริญญาบัตร หรือ ใบรับรองวุฒิการศึกษาทุกระดับปริญญา 
          3. สำเนาใบแสดงผลการศึกษา (Transcript) ทุกระดับปริญญา ฉบับสภามหาวิทยาลัยอนุมัต ิ
          4. สำเนาบัตรประชาชน พร$อมลงนามสำเนาถูกต$อง 
          5. สำเนาทะเบียนบ$าน พร$อมลงนามสำเนาถูกต$อง 
          6. หนังสือรับรองคุณสมบัติ จำนวน 3 ฉบับ (ผู$รับรองทั้ง 3 ทKานต$องไมKใชKญาติ) 
          7. หนังสือรับรองประสบการณ?ทำงาน (ใช$แบบฟอร?มของที่ทำงานได$) 
          8. เอกสารระบุวัตถุประสงค?การศึกษา 
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          9. ผลภาษาอังกฤษเพื่อการสมัครเข$าเรียนปริญญาเอกตามเกณฑ?ของบัณฑิตวิทยาลัย หรือ
เอกสารขอผKอนผันการสKงผลสอบภาษาอังกฤษ 
          10. หลักฐานการชำระคKาธรรมเนียมการสมัคร 
          11. เอกสารหลักฐานอื่นๆ (ถ$ามี) เชKน ใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล พร$อมลงนามสำเนาถูกต$อง 
 
*** เอกสารรายการใดไม^มีช^องรายการให0อัพโหลดในระบบ ให0ผู0สมัครอัพโหลดไว0ในหัวข0อ
หลักฐานประกอบการสมัครอื่นๆ (ถ0ามี) ตามที่ระบุไว0ในคุณสมบัติของผู0สมัครและรายละเอียด
เพิ่มเติมเฉพาะสาขาวิชา (โดยจัดเตรียมเอกสารทุกรายการรวมเป{นไฟล[เดียว หรือจัดส^งเอกสาร
แนบการสมัครทุกรายการได0ที่อีเมล grad@ms.src.ku.ac.th  
 

5. ยืนยันการสมัคร ให$ผู$สมัครตรวจสอบข$อมูลการสมัครวKากรอกข$อมูลถูกต$อง ครบถ$วน กKอนยืนยันการ
สมัคร หากยังไมKยืนยันการสมัครผู$สมัครยังสามารถเข$าไปแก$ไขข$อมูลได$ แตKถ$ายืนยันการสมัครไปแล$ว
ผู$สมัครไมKสามารถเข$าไปแก$ไขข$อมูลได$อีก ดังนั้นขอให$ตรวจสอบข$อมูลให$ละเอียดกKอนยืนยันการสมัคร 
 

6. กรณีผู0สมัครเคยกรอกข0อมูลไว0แล0วแต^ยังไม^ได0ยืนยันการสมัคร เข$าระบบด$วยหมายเลขบัตรประชาชน 
เลือกวิทยาเขตศรีราชา เลือกปริญญาเอก และรหัสสาขาวิชา (XJ60) เพื่อเพิ่มเติม แก$ไขข$อมูล และยืนยัน
การสมัครได$ที ่ https://mis.grad.ku.ac.th/application/th      

 

 


